
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Số:          /UBND-VX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Bình Định, ngày      tháng      năm 2020 

Về việc triển khai các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
  

Trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp 

(trong 02 ngày 25 và 26/7/2020, Bộ Y tế đã công bố 04 trường hợp mắc COVID-19, trong 

đó có 03 trường hợp tại thành phố Đà Nẵng, 01 trường hợp tại tỉnh Quảng Ngãi và hiện 

chưa xác định rõ nguồn lây). Khả năng lây lan dịch bệnh vào tỉnh ta là rất cao vì lưu 

lượng giao thông hành khách giữa tỉnh ta và các địa phương này lớn, hiện chưa triển khai 

việc khai báo y tế, theo dõi, giám sát về y tế đối với những người đến/ở/về từ các địa 

phương này; đồng thời, đã có 99 ngày không phát hiện trường hợp mắc COVID-19 lây 

nhiễm trong cộng đồng ở nước ta nên tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch của các cấp, các ngành và người dân có phần chủ quan, lơi lỏng. 

Trước tình hình trên, để chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19, sáng ngày 

27/7/2020, UBND tỉnh đã chủ trì họp Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và ý 

kiến đề xuất của các cơ quan, đơn vị dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1.  Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung 

cao độ, triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 sau đây: 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh trên tinh thần đảm bảo học tập, sản xuất kinh doanh, sinh hoạt an toàn; tuyên 

truyền vận động, khuyến cáo người dân thực hiện biện pháp đeo khẩu trang trên các 

phương tiện giao thông công cộng, nơi công cộng, bên ngoài các trường học, trụ sở làm 

việc, rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; bảo đảm các điều kiện phòng dịch. 

- Kể từ 0h00 ngày 28/7/2020, thực hiện kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, cách ly 

y tế phù hợp, theo hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế (cách ly tại nhà, tại nơi làm việc, tại 

cơ sở lưu trú, tại cơ sở y tế, tại khu cách ly tập trung) đối với người đến/ở/về từ thành 

phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi. Giao Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo 

tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chỉ đạo cụ thể, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện khai báo y tế, cách ly y tế phù hợp đối 

với các trường hợp này. 

- Hạn chế tổ chức các cuộc họp, sự kiện văn hóa - thể thao đông người không cần 

thiết. Trường hợp cần thiết phải tổ chức thì phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế như: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, 

rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn… 
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2. Công an tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai ngay các chốt 

giám sát, kiểm dịch y tế tại đèo Bình Đê, bến xe Quy Nhơn, ga Diêu Trì, ga Bồng Sơn và 

thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với người đến/ở/về từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh 

Quảng Ngãi; thực hiện cách ly y tế theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế. 

- Phối hợp với Sở Du lịch, Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát người từ thành 

phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi hiện ở tại các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh; 

giám sát phát hiện người nhập cảnh vào Việt Nam chưa qua 14 ngày nhưng không thực 

hiện cách ly tập trung theo quy định để thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi phù hợp. 

3. Sở Du lịch:  

- Chỉ đạo các cơ sở lưu trú phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch đối với khách đến/ở/về từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi 

trong vòng 14 ngày qua; khuyến cáo các công ty du lịch - lữ hành không tiếp nhận và tổ 

chức các đoàn khách du lịch đến/ đi từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi. 

 - Chỉ đạo các đơn vị quản lý các khu, địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát 

khuẩn, vệ sinh môi trường… 

4. Sở Giao thông Vận tải: Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thuộc 

thẩm quyền quản lý tổ chức lại hoạt động trên cơ sở đảm bảo các các yêu cầu phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế như: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay với 

xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn…; hạn chế tối đa việc vận chuyển khách đến/đi từ 

tỉnh, thành có dịch về tỉnh.  

5. Sở Y tế: 

- Tiếp tục thực hiện việc phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý ngay từ khâu tiếp 

đón bệnh nhân, phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, bảo đảm an toàn đối với cán bộ 

y tế, người tham gia phòng, chống dịch, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, các đối 

tượng yếu thế. 

- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm, khẩu trang, 

dung dịch sát khuẩn… để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

- Nắm chắc tình hình dịch bệnh diễn ra trên thế giới, trong nước và trong tỉnh, đánh 

giá tình hình dịch bệnh để kịp thời tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo phòng 

chống dịch trên địa bàn tỉnh hiệu quả. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông:  

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về các biện pháp, về công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để người dân yên tâm, tích cực tham gia phòng, chống 

dịch cùng với cơ quan y tế và địa phương. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng tung tin 

đồn thất thiệt về dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng theo quy định. 
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7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  

- Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các 

biện pháp chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. 

8. Sở Công Thương: Chỉ đạo việc đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người 

dân; phối hợp cơ quan Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm 

các trường hợp găm hàng, tăng giá khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn tay nhanh…  

9. Sở Văn hóa và Thể thao: Chỉ đạo hạn chế việc tổ chức các sự kiện văn hóa - thể 

thao tập trung đông người theo chỉ đạo của các cơ quan Trung ương; chỉ đạo các đơn vị 

quản lý các khu, địa điểm di tích văn hóa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: 

đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, vệ sinh môi trường… 

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

- Quyết định việc tổ chức các cuộc họp, hoạt động thể thao, sự kiện cần thiết nhưng 

phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tăng cường truyền thông về các biện 

pháp phòng chống dịch đến từng hộ gia đình.  

- Vận động nhân dân, tổ dân phố, thôn, xóm, khu vực kịp thời phát hiện người 

đến/đi từ tỉnh, thành có dịch về tỉnh; báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan y 

tế nơi gần nhất để triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp cách ly, điều trị và phòng 

ngừa lây nhiễm. 

- Tuyên truyền cho nhân dân thực hiện khai báo y tế trên các ứng dụng đã được Bộ 

Y tế công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: 

Theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được Nhà nước giao, chủ động phối hợp 

với Sở Y tế trong việc kiểm tra, giám sát các đối tượng nhập cảnh từ cảng biển, thực hiện 

các biện pháp khai báo y tế, cách ly y tế phù hợp theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực 

hiện./. 

 

          KT.CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:        PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; 

- Thành viên BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh;.    

- Báo BĐ, Đài PT&TH BĐ (đưa tin); 

- Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;      

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Lãnh đạo VP + CV UBND tỉnh;      Nguyễn Tuấn Thanh 

- Lưu: VT, K15. 
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